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Drodzy Czytelnicy, to już kolejny 
numer Expressu Biznesu, który z 
dumą oddajemy w Wasze ręce. 
W trzecim numerze znajdziecie 
Państwo sporo ciekawych ar-
tykułów. Z magazynem Express 
Biznesu zapraszamy wszystkich 
na „Targi mieszkań, domów i 
wyposażenia”. Zapoznacie się 
tam Państwo z najnowszymi 
inwestycjami developerskimi w 
naszym regionie. 
Przedstawimy ponadto relację z 
uroczystej gali 20-lecia Gdań-
skiego Związku Pracodawców. 
Specjalnie dla Was mamy szcze-
gółowy raport wydatków po-
morskich gmin.
Byliśmy również obecni na Fe-
stiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni. 
Z wielką radością czekamy na 
dalsze opinie na temat Expres-
su Biznesu. Każdy kolejny nu-
mer staramy się udoskonalać o 
napływające uwagi i sugestie. 

Jeżeli widzicie Państwo, że jest 
coś o czym nie piszemy, a Wa-
szym zdaniem powinniśmy, cze-
kamy na propozycje. 
Na zakończenie zapraszam 
Państwa do lektury, która mam 
nadzieję będzie zarówno przy-
jemna jak i motywująca.
 

Piotr Ruszewski
Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo!

20-lecie Gdańskiego 
Związku Pracodawców
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REWERS bierze wszystko

Prezentujemy kulisy 34. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych

Honorowym gościem 
uroczystości był pre-
zydent Lech Wałęsa, 
który został uhono-
rowany.

 PRZESTRZEŃ

Rozwój gminy Kosakowo
Lotnisko ............................................................... 24
Atrakcje gminy ................................................... 26
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Jubileuszowa 
gala w filharmonii

Poza wymienionym już prezydentem 
Lechem Wałęsą, uroczystości swoją 
obecnością uświetnili m. in.: Andrzej 
Malinowski – prezydent Konfedera-
cji Pracodawców Polskich, Roman 
Zaborowski - Wojewoda Pomorski, 
Wiesław Byczkowski – wicemarsza-
łek województwa, Paweł Olechno-
wicz prezes Zarządu Grupy LOTOS 
S.A., Daniel Czapiewski – właściciel 
Centrum Edukacji Promocji Regionu 
w Szymbarku. 

Gości powitał przewodniczący Jan 
Zarębski – przewodniczący GZP 
(Wojewoda Pomorski w latach 1999-
2002). Przypomniał ważniejsze wy-
darzenia z 20-letniej historii Związ-
ku, do którego w ciągu dwóch dekad 
przystąpiło ponad blisko 600 firm. 
Wiele z nich również obchodziło 
swoje jubileusze 10, 15 czy 20 lecia 
działalności. Ich przedstawicielom 
oraz zasłużonym dla GZP wręczono 
okolicznościowe medale 20-lecia. 

Najbardziej znamienici goście ode-
brali wojewoda Roman Zaborowski, 
wicemarszałek Wiesław Byczkow-
ski, prezydent KFP – Andrzej Ma-
linowski i – tę najważniejszą „Za 
przywrócenie Polakom wolności” 
- pierwszy demokratycznie wybrany 
po 1989 roku prezydent RP - Lech 
Wałęsa. Galę zakończył wspaniały 
koncert muzyczno wokalny oraz uro-
czysty bankiet 

(ANGO)

Uroczysta gala jubileuszu 20-lecia Gdańskiego Związku Pracodawców odbyła się w pierw-
szą sobotę października w sali koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. 
Honorowym gościem uroczystości był prezydent Lech Wałęsa, którego „Za przywrócenie 
wolności Polakom” uhonorowano okolicznościową statuetką GZP.
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Jan Zarębski – przewodniczący GZP wręcza Lechowi Wałęsie okolicznościo-
wą statuetkę 20-lecia z tytułem „Za przywrócenie wolności Polakom”

Konrad Mielnik – dyrektor artystyczny Radia 
Gdańsk i Daniel Czapiewski – właściciel Centrum 

Edukacji Promocji Regionu w Szymbarku

Medalami 20-lecia uhonorowano najbardziej członków GZP

Wraz z byłym prezydentem statuetki otrzymali Andrzej Malinowski 
(3. z lewej) Roman Zaborowski (5.) i Wiesław Byczkowski (6.)

Przemawia Andrzej Malinowski 
– prezydent Konfederacji Pracodawców 

Jozef Jasiniecki  (z prawej) - prezes Zarzadu 
Gdanskiego Klubu Biznesu
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Po załamaniu sprzedaży w IV kwar-
tale 2008 roku, trwającym także w 
pierwszych miesiącach bieżącego 
roku, połowa roku 2009 przynio-
sła pierwsze sygnały stabilizacji, a 

nawet pewnej poprawy sytuacji na 
rynku nowych mieszkań. Poprawa 
sytuacji jest wynikiem kilku czynni-
ków - głębokiego spadku liczby roz-
poczynanych inwestycji, redukcji 

Taniej już nie będzie
Na koniec półrocza obecnego 
roku na pomorskim pierwotnym 
rynku nieruchomości dostęp-
nych było około 750 gotowych 
mieszkań (w zakończonych in-
westycjach). Wiele wskazuje na 
to, że to ostatni moment na za-
kup taniego lokum.

cen, a także stopniowego powrotu 
na rynek nabywców, przy ustabili-
zowaniu się warunków kredytowa-
nia hipotecznego. Także relatywnie 
spokojny przebieg spowolnienia 
gospodarczego w kraju przyczynia 
się do bardziej optymistycznego kli-
matu na rynku mieszkaniowym, niż 
trzy kwartały wcześniej.
Kluczowe znaczenie dla dalsze-
go rozwoju sytuacji będzie miało 
to, czy banki zaczną w większym 
stopniu udzielać kredytów, przede 
wszystkim hipotecznych, ale także 
tych dla firm deweloperskich. Kre-
dyty hipoteczne dla indywidualnych 
nabywców mają podstawowe zna-
czenie dla sprzedaży w inwestycjach 
już realizowanych, ale czy ruszą 
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nowe inwestycje zależy od tego, czy 
finansowanie z banków uzyskają fir-
my. Trudno bowiem dziś wyobrazić 
sobie zarząd jakiejkolwiek firmy de-
weloperskiej podejmujący ryzyko 
rozpoczynania budowy bez zapew-
nionego finansowania.
Wydaje się jednak mało prawdo-
podobne, aby banki w najbliższych 
miesiącach istotnie zmieniły swoją 
politykę w stosunku do dewelope-
rów. W rezultacie realny staje się 
scenariusz na 2010 rok, że popyt na 
nowe mieszkania przewyższy podaż. 
Efektem będą rosnące ceny. Im dłu-
żej będzie trwał okres zredukowanej 
aktywności, tym trudniej będzie od-
budować potencjał wykonawczy i 
produkcyjny, kiedy powróci dobra 
koniunktura. Nowe mieszkania za-
czną powstawać znacznie wolniej.
Z perspektywy firm deweloperskich 
wydaje się, że najgorszy moment ry-
nek ma już za sobą. Pomimo proble-
mów, jakie mają potencjalni nabyw-
cy z uzyskaniem kredytów, sprzedaż 
wyraźnie wzrosła w II kwartale 2009 
r. w porównaniu z dwoma poprzed-
nimi kwartałami. Obecnie mamy już 
do czynienia z niewielką nadwyżką 
podaży nad popytem.
Na rynku pomorskim działają głów-
nie lokalne firmy o dość długiej hi-
storii, w większości przypadków 
budujące na gruntach zakupionych 
jeszcze przed okresem boomu i dość 
elastycznie planujące swoje przed-
sięwzięcia. Firmy te dość szybko 
zareagowały na spowolnienie tempa 
sprzedaży. Średnie ceny oferty trój-
miejskiej systematycznie spadały 
od III kwartału 2007 roku, kiedy to 
poziom ceny średniej był najwyż-
szy. W ciągu niemal dwóch lat ceny 
średnie zmniejszyły się o ok. 20%. 
W II kwartale 2009 roku przeciętna 
cena mieszkań w ofercie w segmen-
cie popularnym wyniosła 6.089 zł/
m2, natomiast w segmencie aparta-
mentów 9.803 zł/m2.
Zahamowanie wprowadzania na ry-

nek nowych mieszkań miało miejsce 
przede wszystkim w I kwartale 2009 
roku. W lipcu w Trójmieście w ofer-
cie znajdowało się łącznie około 4,1 
tys. mieszkań w 182 inwestycjach, 
w tym około 750 gotowych do za-
mieszkania mieszkania (w zakoń-
czonych inwestycjach).
Na tle innych dużych miast poziom 
przedsprzedaży mieszkań w Trój-
mieście jest wysoki. Pamiętać na-
leży, że podobnie jak w przypadku 

Krakowa, także w Trójmieście po-
pyt lokalny jest uzupełniany przez 
nabywców z innych miast, kupują-
cych lokale z myślą o inwestycji lub 
rekreacji. O ile lokalny rynek pracy 
nie zostanie dotknięty w szczególny 
sposób przez problemy przemysłu 
stoczniowego, Trójmiasto powinno 
znaleźć się w grupie rynków wycho-
dzących z kryzysu w drugiej kolej-
ności po liderach - Warszawie i Kra-
kowie.                     Ryszard Wenta
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REWERS 
bierze wszystko
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Informację tej (przytaczanej tu z pa-
mięci) treści otrzymała znaczna część 
gości przybyłych do Gdyni 14 wrze-
śnia, na rozpoczynający się w tym 
dniu 34. FPFF. Po chwili irytacji przy-
chodziło opamiętanie: to zrozumiałe, 
że film o legendarnej budowie tego 
miasta i jego portu wzbudził tutaj 
wielkie emocje i chciało go obejrzeć 
całe lokalne środowisko, przez co nie 
starczyło zaproszeń dla wielu przy-
jezdnych. 
„Miasto z morza” Andrzeja Kotkow-
skiego to epicka opowieść o pierw-
szym gdyńskim trzyleciu – 1923-
1926 – przeniesiona na ekran z książki 
Stanisławy Fleszerowej-Muskat  „Tak 
trzymać”. Opowieść tradycyjna, ale 
poruszająca widza portretami boha-
terów, którzy związali swe losy z po-
wstawaniem polskiego okna na świat. 
Kotkowskiemu udało się odtworzyć 
tamten niesłychany lokalny patrio-
tyzm, który kazał ludziom, cieszą-
cym się z wreszcie odzyskanej przez 
Polskę niepodległości, w pocie czoła 
budować nad Bałtykiem osadę i port, 
choć często za „mieszkanie” musiała 

wystarczyć im rybacka krypa. Inten-
cje reżysera doskonale podchwycili 
aktorzy: Julia Pietrucha, Jakub Strze-
lecki, Paweł Domagała, Małgorzata 
Foremniak (urocza w roli restaurator-
ki Heleny), Marian Dziędziel i Olgierd 
Łukaszewicz, który zagrał inżyniera 
Wendę. 
Cóż z tego, że „Miasto z morza” to film 
akademicki, skoro pięknie wskrzesza 
pierwsze lata Gdyni, w czym zasługa 
także autora zdjęć, Adama Bajerskie-
go.

Róg Obfitości
O tym, czy gdynianie będą dumni z 
„Miasta z morza”, przesądzą ostatecz-
nie oni sami, kiedy film wejdzie na 
ekrany. Już dziś mogą natomiast, na 
równi z pozostałymi organizatorami,  
odczuwać dumę z tegorocznego, nad-
zwyczaj udanego Festiwalu, udanego 
jak żaden inny od dawna.
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że ostat-
nie edycje imprezy daleko odbiegają 
od wcześniejszych, które ograniczały 
się do konkursu kina profesjonalne-
go i kilku pokazów towarzyszących. 

Dziś, dzięki kamerom wideo i kom-
puterom, film trafia niemal dosłow-
nie pod strzechy. Ta ekspansja dała 
o sobie bardzo wyraźnie znać w tym 
roku. Filmy sypały się jak z Rogu 
Obfitości. Obok dwudziestu czterech 
w Konkursie Głównym (z czego aż 
jedenaście to debiuty!) mieliśmy 
jeszcze około pięćdziesiątki w kon-
kursach „Polskie Kino Niezależne” 
i „Młode Kino Polskie”, nie mówiąc 
o pokazach w Panoramie Kina Pol-
skiego, retrospektywach itp. Ale co 
istotniejsze, filmy konkursowe były 
w większości bardzo dobre! Prasa co-
dzienna zaraz po Festiwalu (który za-
kończył się 19 września udaną Galą w 
Teatrze Muzycznym, nawiązującą do 
stulecia polskiej kinematografii fabu-
larnej) rozpisywała się z entuzjazmem 
o filmach nagrodzonych w Konkursie 
Głównym. Tak więc tylko dla porząd-
ku przypomnijmy, że jury pod prze-
wodnictwem Krzysztofa Krauzego 
trafnie przyznało Złote Lwy „Rewer-
sowi” Borysa Lankosza. W tym filmie 
jak w soczewce skupiają się pozytyw-
ne strony dzisiejszego kina polskiego, 

Święto kina w mieście z morza
„Z uwagi na wielkie zainteresowanie filmem „Miasto z morza” nie mo-
żemy zapewnić miejsc wszystkim chętnym na projekcji w Teatrze Mu-
zycznym, inaugurującej 34. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Za-
praszamy na kolejne seanse w dniach….”.
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uwidocznione na 34. Festiwalu. Otóż 
„Rewers” jest jednym z kilku obiecu-
jących debiutów młodych reżyserów. 
Ukazując w formie groteski mroczne 
czasy stalinizmu, otwiera się na nowe 
perspektywy obrazowania naszych 
trudnych dziejów – nie tylko martyro-
logiczne, bardziej przyjazne widowni. 
Od tej strony przypomina niedocenio-
ny przez jury, cudowny film Jacka Bor-
cucha „Wszystko, co kocham”, który 
nie bez humoru i nostalgii wskrzesza 
dramatyczny przełom lat 1981/1982 
na Wybrzeżu.
„Rewers” to film świetnie grany  (Po-
lony, Janda oraz nagrodzeni: Buzków-
na i Dorociński). Pod tym względem 
debiut Lankosza miał na Festiwalu 
olbrzymią konkurencję: kreacje Bo-
rysa Szyca w „Wojnie polsko-ruskiej” 
Xawerego Żuławskiego, Arkadiu-
sza Jakubika i Mariana Dziędziela w 
„Domu złym” Wojciecha Smarzow-
skiego, Doroty Kolak w filmie Ma-
riusza Grzegorzka „Jestem twój” czy 
Andrzeja Chyry we „Wszystkim, co 
kocham” – by wymienić tylko te naj-
głębiej zapadające w pamięć – przejdą 
do historii polskiego aktorstwa.
I jeszcze jedna cecha „Rewersu”, zna-
mienna dla co najmniej kilku konkur-
sowych tytułów. Ta czarna komedia 
opowiada o – w większości – dobrych 
ludziach, o ileż trudniejszych do spor-
tretowania kamerą od szubrawców, 
którzy schodzą w naszym kinie na dal-

szy plan. Bo nawet nastoletnia prosty-
tutka Alicja z „Galerianek” Katarzyny 
Rosłaniec i jej chłopięcy odpowiednik 
– Tomek – ze „Świnek” Roberta Gliń-
skiego nie są z gruntu dziećmi złymi. 
One  jedynie przechodząc na złą stro-
nę w sprzyjających temu okoliczno-
ściach i środowiskach.

Triumfator
O tym, że „Rewers” ma wielkie szan-
se na Złote Lwy, było wiadomo prak-
tycznie od pierwszych minut projek-
cji, w których film zahipnotyzował 
publiczność i już do końca trzymał ją 
w kleszczach. Jednakże łączna ilość 
trofeów debiutu Lankosza – jedena-
ście! – przeszła najśmielsze oczeki-
wania. Poza samym filmem, Agatą 
Buzek i Marcinem Dorocińskim na-
grody regulaminowe otrzymali: Mar-
cin Koszałka za zdjęcia, Włodek Paw-
lik za muzykę oraz Mirosława Wojt-
czak, Ludmiła Krawczyk i Waldemar 
Pokromski za charakteryzację.
Nagrody pozaregulaminowe „Re-
wers” zawdzięcza akredytowanym na 
festiwalu dziennikarzom, publiczności 
gdyńskiego Multikina, organizatorom 
festiwali i przeglądów filmu polskie-
go za granicą, sieci Kin Studyjnych i 
Lokalnych, a także Polskiej Federacji 
Dyskusyjnych Klubów Filmowych, 
która przyznała swego tradycyjnego 
Don Kichota. Jednym słowem, „Re-
wers” okazał się prawdziwym trium-

fatorem 34. FPFF. Zasłużenie!          

Idą młodsi od młodych
Debiutanci – Anna Karczmarczyk 
(Alicja) i Filip Garbacz (Tomek) – 
zagrali swoje role nie gorzej od wy-
chwalonych wcześniej aktorów o du-
żym dorobku. To samo dotyczy Ma-
teusza Kościukiewicza, rewelacyjnie 
naturalnego bohatera „Wszystkiego, 
co kocham”. 
Twórca „Rewersu”, Borys Lankosz, 
ma dopiero 36 lat. Jest rówieśnikiem 
dwóch innych ciekawie debiutują-
cych reżyserów – Pawła Borowskie-
go („Zero”) i Marcina Wrony („Moja 
krew”). Wszyscy trzej też czują już na 
plecach oddech równie utalentowa-
nych dwudziestokilkulatków, którzy 
pokazali swe dzieła w osobnych prze-
glądach. Dzieła nierzadko znakomite, 
jak choćby zwycięski w konkursie 
„młodego kina” film Jakuba Czeka-
ja „Ciemnego pokoju nie trzeba się 
bać”, będący przejmującą i pomysło-
wo opowiedzianą historią mężczyzny 
przytłoczonego problemami w pracy i 
w domu.
Sukcesy naszej filmowej młodzieży 
pozwalają żywić nadzieję, że przyszło-
roczny, 35. Festiwal Polskich Filmów 
Fabularnych będziemy opuszczać w 
równie optymistycznych nastrojach, 
jak ten, który z żalem opuszczaliśmy 
niedawno.

Andrzej Bukowiecki
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Program „MIX” zawierał komplek-
sowe rozwiązania gospodarki od-
padami dla północnej części aglo-
meracji od Sopotu po Wejherowo. 
Obejmował nie tylko budowę Za-
kładu Unieszkodliwiania Odpadów 
ale również reorganizację systemu 
w części dotyczącej bezpośrednio 
mieszkańców. W 1998 roku gminy 
dysponowały zatwierdzoną 
lokalizacją zakładu zago-
spodarowania odpadów w 
Łężycach oraz świeżo za-
łożoną międzygminną 
spółką pod nazwą 
Zakład Unieszko-
dliwiana Odpadów 
Sp. z o.o. w Łężycach (funkcjonują-
cą od 2005 roku jako EKO DOLINA 

W 1993 roku w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
zatrudniono pierwszego specjalistę do spraw gospodarki odpadami. 
Miał za zadanie rozeznanie tego - niedostrzeganego wcześniej  przez 
włodarzy zrzeszonych w Związku gmin – problemu. W 1996 program 
gospodarki odpadami „MIX”, a dwa lata później założono międzygmin-
ną spółkę, która dziś funkcjonuje jako Eko Dolina Sp. z o.o.

Sp. z o.o. w Łężycach).
Kolejne wypełnione ciężką pracą 
lata to organizacja spółki to m. in.  
projektowanie zakładu, negocjacje 
społeczne z mieszkańcami, pozyski-
wanie funduszy. Ostatecznie zakład 

powstał z udziałem finansowym UE: 
Fundusz Spójności pokrył aż 72% 
kosztów kwalifikowanych. 
Technologie chronią środowisko
Eko Dolina Sp z o.o. - to obecnie no-
woczesny zakład zagospodarowania 
odpadów w Łężycach, który od 2005 
roku pracuje na rzecz bez mała pię-
ciuset tysięcy mieszkańców Gdyni, 
Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa 

oraz gmin wiejskich Kosakowo i 
Wejherowo. Taką rolę, jednego z 

dziewięciu regionalnych za-
kładów zagospodarowania 
odpadów, przewidziano dla 

niego w Wojewódzkim Pla-
nie Gospodarki Odpadami. 

Służy to racjonalizacji uniesz-
kodliwiania odpadów. W poprzed-
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nim systemie w regionie funkcjo-
nowało dziesiątki mniejszych skła-
dowisk. Nowa organizacja pozwala 
chronić środowisko dzięki lepszej 
możliwości kontroli ograniczonej 
liczby miejsc składowania odpadów, 
a przede wszystkim dzięki budowie 
opłacalnych ekonomicznie i zaawan-
sowanych technicznie instalacji. Nie 
było by to możliwe bez współpracy 
z samorządami gmin obejmujących 
obszar o dużej liczbie mieszkańców.
Technologie zakładu EKO DOLINA 
wynikają wprost z wymogów stawia-
nych przez polskie i unijne prawo. 
Jego kluczowy element to sortownia 
o wydajności 50 000 ton rocznie, 
której zadaniem jest wydzielenie 
frakcji odpadów nadających się do 
odzysku. Zakład dysponuje też seg-
mentem kruszenia i magazynowania 
gruzu budowlanego, stacją demon-
tażu sprzętu RTV i AGD, rozdrab-
niarką do odpadów wielkogabary-
towych oraz kompostownią polową 
dla odpadów zielonych. Istotnym 
elementem jest magazyn odpadów 

niebezpiecznych, które po zgro-
madzeniu odpowiedniej partii są 
wysyłane do firm zewnętrznych w 
celu unieszkodliwienia. Końcowym 
elementem zakładu jest oczywiście 
kwatera składowa, uszczelniona i 
zdrenowana, a także wyposażona w 
instalację odgazowującą. Gaz jest 
pobierany także z zamkniętego na 
przełomie wieków i zrekultywowa-
nego starego składowiska, położone-
go tuż za ogrodzeniem zakładu. Gaz 
zasila elektrownię o mocy 3x663 
kW. Obecnie trwa przygotowanie 
stacji kondycjonowania biogazu, co 
pozwoli wykorzystać gospodarczo 
także jego część o zbyt niskiej za-
wartości metanu. 
Rozbudowa zakładu
Ścieki, po wstępnym oczyszcze-
niu metodą odwróconej osmozy w 
podczyszczalni zakładowej, kiero-
wane są kanalizacją komunalną do 
oczyszczalni w Dębogórzu. Dbałość 
o otoczenie pokazuje także myjnia 
do dezynfekcji podwozi samocho-
dowych zainstalowana przy wadze 

wyjazdowej oraz pasy zieleni izola-
cyjnej nasadzone jeszcze przed pod-
jęciem budowy zakładu.
Koncepcja od początku przewidy-
wała kolejne etapy budowy zakładu. 
Etap drugi to rozbudowa sortowni 
oraz kompostownia odpadów bio-
degradowalnych, zaś trzeci, to seg-
ment przygotowujący paliwo alter-
natywne dla zakładu termicznego, 
który ma powstać w przyszłości w 
regionie.
Wydajność sortowni zostanie zwięk-
szona dwukrotnie, do 100 000 ton 
rocznie. Zostanie wykonana kabina 
wstępnego sortowania, dodatkowe 
sito oraz jeszcze jedna kabina sor-
townicza. Ponadto wydatnie zwięk-
szy się powierzchnia rozładunkowa 
sortowni oraz na odkład poszcze-
gólnych wysortowanych frakcji. Po-
zwoli to przygotować wsad dla bu-
dowanej równolegle kompostowni.
Rozbudowa sortowni już trwa, wy-
konawcą hali jest PBR MEGARON 
sp. z o. o. z Gdańska, zaś linię tech-
nologiczną dostarcza SUTCO Polska 

Kluczowy element zakładu to sortownia o wydajności 50 000 ton rocznie



16

z Katowic, dostawca dobrze działa-
jącej pierwszej linii sortowniczej. 
Kompostownia osiągnąć ma wydaj-
ność 30 000 ton rocznie. Pierwsza 
faza kompostowania będzie się od-
bywać w podciśnieniowej hali gdzie 
pryzmowany materiał będzie nawil-
żany i napowietrzany. Hala będzie 
wyposażona w nowoczesny system 
dezodoryzacji, który zminimalizuje 
uciążliwości zapachowe dla otocze-
nia. Po około czterech tygodniach 
kompost trafi na plac dojrzewania.
Kompostownię realizuje konsor-
cjum składające się z Hydrobudowy 
S.A. z Gdańska i austriackiej firmy 
Compost Systems GmBH. Warto 
dodać, że nadzór nad rozbudową 
pełni Inżynier Kontraktu, konsor-
cjum złożone z firm: ILF Consulting 
Engineers Polska sp. z o.o. oraz ILF 
Beratende Ingenieure ZT GmBH.
Planowany termin oddania sortowni 
do eksploatacji to koniec roku 2009, 

zaś kompostowni – I kwartał 2010. 
Ogólny koszt budowy drugiego 
etapu to 35 mln złotych netto, przy 
czym EKO DOLINA radzi sobie 
przy pomocy budżetów gminnych, 
oraz wykorzysta dotację Unii Eu-
ropejskiej w wysokości 4 mln euro, 
przyznaną dzięki oszczędnościom 
wypracowanym podczas realizacji 
pierwszego etapu budowy. Pozy-
skano także pożyczki preferencyjne 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska w łącznej wysokości 22 
mln zł.
Ekologiczne inicjatywy
Bezwzględną koniecznością jest 
zbudowanie kolejnej kwatery skła-
dowej, o podobnej do pierwszej no-
woczesnej konstrukcji. Nie ma dziś 
na świecie bowiem technologii, któ-
ra pozwalałaby przetworzyć wtórnie 
wszystkie wytworzone przez czło-
wieka odpady. Wiemy, że stopniowo 
coraz mniejszy procent odpadów 

będzie składowany, jednak kwatera 
składowa zawsze będzie elementem 
koniecznym.
Warto podkreślić, że EKO DOLI-
NA działa także na rzecz lokalnej 
społeczności, zgodnie z kiedyś za-
wartym porozumieniem, rozbudo-
wuje infrastrukturę wsi oraz wspiera 
stowarzyszenie mieszkańców Łężyc 
„Szansa dla Nas”. Znaczna część 
mieszkańców w EKO DOLINIE 
znalazła także pracę i możliwość 
zdobycia kwalifikacji zawodowych.
Nie mniej ważne jest wspomaganie 
edukacji ekologicznej, zakład wizy-
tują dziesiątki grup, zarówno doro-
słych jak i młodzieży szkolnej. Spół-
ka organizuje dni otwarte, wspiera 
różne inicjatywy ekologiczne, szcze-
gólnie te podejmowane w szkołach 
na naszym terenie, by prawdziwe 
było hasło przewodnie zakładu: Ro-
bimy porządek z odpadami!

(A. Rem)

Waga – miejsce, w którym się ewidencjonowane są odpady
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RANKING POMORSKICH GMIN >>

NAjbOGAtSze GMINy NA POMORzu
KtO NAjWIĘCej INWeStuje?

uNIA
SyPNĘłA
GROSzeM
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GMINA 2008 rok 2007 rok 2006 rok 2005 rok 2004 rok 2003 rok

1. JASTARNIA 6 876,54 4 134,47 954,66 1 093,84 117,88 532,06
2. SOPOT 4 728,95 1 705,01 766,65 639,59 456,01 782,31
3. SŁUPSK (w.) 2 555,65 1 217,82 986,76 873,46 660,66 700,61
4. KOSAKOWO 2 172,64 1 926,80 874,04 946,23 959,20 940,33
5. PRUSZCZ GD. (m.) 1 834,84 1 192,02 1 140,23 808,13 650,71 546,27
6. USTKA (w.) 1 810,98 993,24 942,72 495,07 492,32 641,39
7. SZTUTOWO 1 425,53 195,61 544,63 242,27 243,68 339,60
8. ŁEBA 1 381,20 498,39 4 700,49 1 237,52 789,51 412,85
9. GNIEWINO 1 296,16 1 641,60 1 846,88 805,78 924,84 737,84
10. KOLBUDY 1 189,42 806,19 473,73 374,19 479,34 439,31
11. ŁĘCZYCE 1 117,67 1 391,96 1 011,30 242,64 226,28 257,76
12. PRUSZCZ GD. (w.) 1 032,59 560,58 973,37 670,90 606,46 296,88
13. MALBORK (m.) 1 028,17 244,24 162,26 135,72 199,83 200,67
14. KOBYLNICA 1 017,57 581,50 356,48 451,32 628,47 415,73
15. GDYNIA 1 009,93 1 167,05 435,85 448,04 258,62 128,74
16. GDAŃSK 963,03 856,72 530,40 268,10 291,50 279,15
17. CHMIELNO 944,50 488,03 839,71 271,81 207,97 77,32
18. KALISKA 916,48 103,95 208,51 725,06 547,55 227,60
19. SOMONINO 908,07 154,88 212,68 227,37 628,45 208,01
20. PUCK (w.) 903,99 361,92 459,24 212,54 292,85 210,10
21. LIPUSZ 901,91 325,42 1 272,61 665,04 317,35 425,87
22. RUMIA 869,59 519,39 521,17 437,28 181,23 228,63
23. ŻUKOWO 749,58 361,81 531,51 300,50 84,49 268,37
24. PRZECHLEWO 738,96 424,14 555,82 313,93 280,01 246,43
25. SZEMUD 735,33 527,98 477,23 214,11 336,78 337,79
26. ZBLEWO 734,37 411,62 417,04 740,29 124,80 141,25
27. STARE POLE 728,58 322,41 433,24 241,67 170,05 280,92
28. CZŁUCHÓW (w.) 719,13 470,07 557,52 380,23 214,33 160,47
29. KROKOWA 715,13 290,92 630,65 750,72 436,21 341,96
30. NOWY DWÓR GD. 686,58 280,71 223,35 120,54 292,94 610,81
31. PARCHOWO 675,59 158,25 270,76 83,38 805,74 173,86
32. KRYNICA MORSKA 657,97 1 296,07 747,36 742,83 1 435,30 11 399,77
33. WEJHEROWO (w.) 651,08 810,72 479,56 251,31 232,37 142,43
34. CEDRY WIELKIE 642,97 821,07 694,39 448,14 293,11 165,50
35. TCZEW (w.) 613,13 585,72 606,05 389,66 404,89 349,48
36. PSZCZÓŁKI 594,67 640,35 648,04 453,97 281,42 544,87
37. BYTÓW 591,71 561,67 306,11 173,62 342,81 388,01
38. KOCZAŁA 589,10 294,74 588,67 245,56 120,51 109,59
39. GARDEJA 589,04 266,90 214,04 157,30 270,16 523,53
40. KWIDZYN (w.) 584,17 372,08 285,28 155,97 161,38 135,22
41. CZERSK 575,15 264,73 257,92 268,20 361,05 283,33
42. PUCK (m.) 574,86 406,65 598,51 450,58 346,91 213,37
43. DEBRZNO 569,06 181,25 279,72 487,07 363,61 99,85
44. DZIEMIANY 568,54 411,48 380,49 310,73 59,84 206,10
45. WŁADYSŁAWOWO 566,90 887,03 537,58 386,75 225,35 287,45
46. TCZEW (m.) 563,13 322,88 483,68 140,89 70,57 102,52
47. LINIA 549,89 223,82 308,86 135,45 156,31 375,65
48. SŁUPSK (m.) 547,00 762,26 655,98 606,39 464,23 329,32
49. MIKOŁAJKI POM. 543,76 73,93 83,56 753,69 262,02 153,48
50. STUDZIENICE 535,62 316,12 921,11 73,14 201,84 224,82
51. SUBKOWY 532,87 284,24 208,27 183,20 111,11 72,75
52. SADLINKI 530,72 259,54 232,13 230,22 215,18 97,07
53. SIERAKOWICE 525,17 533,22 562,78 362,09 307,00 303,21
54. KWIDZYN (m.) 524,70 467,70 255,29 105,83 655,03 355,15
55. LUBICHOWO 516,06 586,49 473,30 143,71 131,56 146,81
56. RYJEWO 514,47 261,26 170,72 42,55 192,22 184,64
57. USTKA (m.) 504,45 762,75 881,81 575,80 364,51 135,76
58. CZŁUCHÓW (m.) 498,38 442,69 544,72 215,72 313,76 122,92
59. NOWA KARCZMA 494,95 420,78 521,83 757,67 123,30 64,96
60. STĘŻYCA 485,02 511,82 634,31 465,29 248,33 345,84
61. NOWY STAW 483,47 104,69 203,88 296,22 70,00 97,69

62. KOŚCIERZYNA (m.) 477,81 1 045,14 1 224,33 332,96 180,44 79,42
63. TRĄBKI WIELKIE 463,23 481,19 159,07 135,41 396,19 553,06
64. BRUSY 452,98 415,54 616,65 462,16 306,63 358,27
65. STARA KISZEWA 452,82 718,67 459,38 144,64 376,28 190,29
66. HEL 452,29 675,27 640,56 1 240,75 401,71 325,29
67. BORZYTUCHOM 443,73 436,28 463,11 87,67 429,14 256,92
68. SZTUM 441,70 494,02 40,50 262,78 232,05 59,49
69. WICKO 433,91 308,09 769,49 572,19 353,18 747,01
70. SULĘCZYNO 428,26 475,76 445,68 268,42 175,72 24,18
71. CHOJNICE (w.) 425,38 429,17 764,74 231,90 238,10 167,34
72. STAROGARD (m.) 422,63 289,16 527,84 393,20 253,98 115,85
73. STAROGARD (w.) 421,13 409,57 537,74 459,04 161,11 553,32
74. RZECZENICA 412,13 365,40 595,96 59,08 182,87 374,73
75. PRZODKOWO 401,75 295,95 817,74 645,72 202,86 182,46
76. SMĘTOWO GRAN. 390,38 87,97 697,23 140,01 196,93 59,02
77. REDA 390,05 172,80 201,84 52,21 173,44 89,18
78. TUCHOMIE 386,59 558,58 446,03 437,22 285,49 310,66
79. WEJHEROWO (m.) 383,39 419,22 287,52 398,04 200,55 162,47
80. KOŚCIERZYNA (w.) 381,06 417,68 476,74 217,36 230,87 223,97
81. CZARNA DĄBR. 369,21 283,89 339,96 98,12 683,52 322,31
82. LICHNOWY 360,82 173,67 335,31 246,77 401,05 131,94
83. LUZINO 354,70 515,41 381,11 243,37 327,36 252,02
84. DAMNICA 343,51 192,94 413,94 257,66 269,78 353,04
85. CHOJNICE (m.) 341,12 401,10 924,63 210,66 291,70 35,99
86. KARSIN 338,82 67,64 577,68 390,14 1 096,74 274,20
87. KARTUZY 336,15 141,96 164,94 222,17 250,97 240,83
88. KOŁCZYGŁOWY 333,43 91,42 289,26 310,16 875,94 119,92
89. SKARSZEWY 321,61 251,49 146,72 229,10 245,06 102,05
90. CEWICE 309,61 113,84 215,10 636,16 313,12 119,48
91. PRZYWIDZ 291,86 291,76 200,86 229,66 183,08 82,60
92. STARY TARG 284,96 145,78 146,65 46,84 215,37 122,46
93. LĘBORK 269,25 277,81 365,66 226,80 344,01 239,18
94. NOWA WIEŚ LĘB. 259,82 69,02 190,77 84,54 91,11 70,83
95. KĘPICE 256,39 363,26 322,56 200,98 243,51 296,91
96. GŁÓWCZYCE 253,82 273,75 133,82 267,89 566,82 188,57
97. MIASTKO 250,38 159,65 224,18 250,09 741,36 424,76
98. MIŁORADZ 246,11 169,92 507,03 166,21 431,58 309,07
99. DZIERZGOŃ 244,64 228,49 234,31 41,56 405,31 116,45
100. CZARNE 244,40 203,90 135,52 234,73 221,92 730,96
101. MALBORK (w.) 241,34 220,47 458,02 296,56 298,34 101,52
102. MORZESZCZYN 240,01 191,23 180,18 209,52 185,29 94,12
103. SKÓRCZ (w.) 229,73 186,05 191,61 589,75 646,76 260,46
104. LINIEWO 229,32 131,74 516,04 387,27 42,84 157,96
105. STEGNA 224,95 171,97 118,33 152,33 154,44 106,73
106. CHOCZEWO 200,65 846,33 408,00 353,66 388,90 229,51
107. BOBOWO 198,00 213,26 127,21 464,52 510,68 261,41
108. SMOŁDZINO 197,87 67,08 92,64 91,43 372,01 131,48
109. DĘBNICA KASZ. 195,32 343,91 289,00 962,50 336,52 243,27
110. POTĘGOWO 189,69 356,23 500,67 386,44 88,61 208,44
111. LIPNICA 184,70 246,04 839,80 1 119,53 405,06 113,20
112. TRZEBIELINO 171,82 121,77 305,96 30,38 342,74 367,44
113. PELPLIN 171,39 204,53 137,61 122,49 267,51 201,51
114. OSIECZNA 166,21 140,99 297,87 427,70 423,01 73,79
115. PRABUTY 163,98 101,32 376,19 428,23 135,21 270,87
116. SUCHY DĄB 141,78 161,02 556,12 591,92 297,46 567,28
117. OSIEK 136,27 416,99 1 073,14 33,09 543,86 385,86
118. GNIEW 133,04 125,95 196,78 487,00 368,40 79,31
119. SKÓRCZ (m.) 100,35 243,23 186,68 74,80 6,26 69,00
120. OSTASZEWO 96,16 95,97 286,03 62,10 70,31 196,14
121. KONARZYNY 93,11 154,77 538,19 1 276,48 278,47 166,51
122. ST. DZIERZGOŃ 91,41 142,78 131,51 205,08 65,24 71,66
123. CZARNA WODA 55,14 192,63 251,39 423,52 17,10 130,01

WYDATKI NA INWESTYCJE NA 1 MIESZKAŃCA GMINY (w złotych)
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Autor: RySzARD WeNtA

W ubiegłym roku 123 gmi-
ny województwa pomor-
skiego przeznaczyły na 
inwestycje rekordo-

wą kwotę 1,8 
miliarda 

SAMORzĄDy DOStAły
FINANSOWeGO „KOPA”
W 2008 roku gminy województwa 
pomorskiego przeznaczyły dokładnie 
co czwartą złotówkę (tj. 25,2% swo-
ich dochodów) ze swojego budżetu 
na inwestycje. To ponad 4 punkty 
procentowe więcej od średniej kra-
jowej.
W budowę dróg, chodników, sieci 
wodno-kanalizacyjnej, boisk sporto-
wych i tym podobnych zadań zaan-
gażowano 1,75 mld zł. Rok wcześniej 
było to 1,42 mld zł. Nastąpił zatem 
wzrost nakładów o 23,3%. Wydatki 
na inwestycje rosną w znacznie szyb-
szym tempie aniżeli dochody lokal-
nych samorządów. Te z kolei wynio-
sły 6,62 mld zł w 2007 roku oraz 6,95 
mld zł w 2008 roku (skok o 4,9%).
Dla przeciętnego wyborcy inwesty-
cje stanowią najbardziej namacalny 
dowód tego, że samorząd myśli i 
działa na rzecz poprawy życia swo-
ich mieszkańców.
Istotnym czynnikiem rozwoju są od 

kilku lat unijne dotacje. Środki eu-
ropejskie na lata 2007-2013 są jedną 
z nóg inwestycyjnej strategii samo-
rządów. Ich minusem jest jednak 
konieczność wygospodarowania 
własnego wkładu, co okazuje się 
być albo trudne, albo wręcz nie-
wykonalne, dla gmin wiejskich o 
małych budżetach.
W dobie recesji gospodarczej 
powinniśmy jak najwięcej inwe-
stować z dwóch powodów - po 
pierwsze to metoda na walkę z de-
koniunkturą, a po drugie niektóre 
rzeczy można zrobić taniej. 
Pomorskim liderem pod względem 
nakładów inwestycyjnych na jedne-
go mieszkańca jest samorząd Jastar-
ni, plasując się ponadto w pierwszej 
dziesiątce ogólnopolskiego rankingu 
w kategorii gmin miejsko-wiejskich. 
Kwota 6.877 złotych wprost rzuca na 
kolana. Przykładowo Czarna Woda, 
Stary Dzierzgoń, Konarzyny, czy 

790 zł
tyle

wyniosła średnia 
wydatków

inwestycyjnych
na 1 mieszkańca
przeciętnej gminy

województwa
pomorskiego
w 2008 roku

Ostaszewo 
nie były 
w stanie 
przekroczyć 
progu… 100 zło-
tych na jednego miesz-
kańca.
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ObAWy O PRzySzłOŚĆ
PO CZTERECH LATACH (2004-2007) WSPANIAŁEJ KONIUNKTURY, PODCZAS KTÓRYCH DOCHO-
DY BUDŻETÓW POMORSKICH GMIN POWIĘKSZYŁY SIĘ AŻ O 75 PROCENT, NADESZŁY CIĘŻ-
SZE CZASY. KRYZYSOWY ROK 2008 SAMORZĄDY ZAMKNĘŁY ZALEDWIE 5-PROCENTOWYM 
WZROSTEM. PRZYSZŁOŚĆ TEŻ NIE RYSUJE SIĘ W KOLOROWYCH BARWACH.

Pomorskie gminy bardzo przytomnie zareagowały na 
kryzys fi nansowy. Nie przestraszyły się, a wręcz 

przeciwnie. Niesamowita mobilizacja sprawi-
ła, iż na zadania inwestycyjne przeznaczo-

no 23,3% środków fi nansowych więcej 
niż w roku poprzednim. Dokona-

no tej sztuki pomimo zaledwie 
5-procentowego wzrostu do-
chodów budżetowych. In-

westycje samorządowe 
mogą być uznane za 

sposób łagodze-
nia skutków 
kryzysu.

Jednak ich waga w gospodar-
ce jest zbyt mała, by mogły 
one mieć wpływ na wskaźniki 
makroekonomiczne. Zwięk-
szenie znaczenia samorządo-
wych inwestycji infrastruk-
turalnych mogłoby nastąpić 
poprzez szersze stosowanie 
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Jastarnia jest absolutnym liderem rankingu najbogatszych 
gmin województwa pomorskiego. W 2008 roku dochód 
na jednego mieszkańca wyniósł niemal 13 tys. złotych. 

Średni wskaźnik wśród 123 pomorskich samo-
rządów to 3.134 zł na jedną osobę. Przekroczyły 
go jednak zaledwie 23 gminy. To efekt dominacji 

Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska. W tych miastach na 
prawach powiatu żyje 38 procent ludności całego wo-
jewództwa, zaś dochody uzyskiwane przez te gminy 
stanowią 47 procent wpływów budżetowych. Cztery 

wymienione jednostki samorządowe osiągnęły do-
chody niemal równe 119 pozostałym pomorskim 
gminom. Można zatem przyjąć, iż dobrym wyni-
kiem było przekroczenie progu 2,5 tys. zł docho-
du na jednego mieszkańca. A takim wskaźnikiem 
może pochwalić się już 86 samorządów.
W 2008 roku wyższymi dochodami aniżeli rok 
wcześniej wykazało się 110 pomorskich gmin,
 a jedynie 13 zanotowało gorszy wynik.

3.134 zł
tyle

wyniósł dochód
na 1 mieszkańca

w przeciętnej gminie
woj. pomorskiego

w 2008 roku

W 
jakim
tempie
rosły
dochody
pomorskich
gmin?
1997 rok 25,7 %
1998 rok 19,1 %
1999 rok 10,7 %
2000 rok 11,2 %
2001 rok   7,7 %
2002 rok   3,0 %
2003 rok   3,1 %
2004 rok 17,3 %
2005 rok 12,1 %
2006 rok 15,3 %
2007 rok 14,7 %
2008 rok   4,9 %

W jakim tempie rosły
nakłady na inwestycje 

pomorskich gmin?

   2003 rok           -6,7 %
   2004 rok          19,6 %
   2005 rok          13,2 %
   2006 rok          42,9 %
        2007 rok     29,6 %
        2008 rok     23,3 %
    * w 2003r. zanoto-

wano spadek 
nakładów w po-

równaniu 
do 2002r.
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Pomorskie jako jedyne wojewódz-
two zdobyło aż 4 Perły w krajo-
wym konkursie „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo - Smaki Regionów”.  
- Zazwyczaj województwom przy-
znawane są maksymalnie 3 statuet-
ki, dlatego tym bardziej cieszy nas 
sukces pomorskich dań i potraw – 
powiedział marszałek .Jan Kozłow-
ski - Jest to najbardziej prestiżowa 
nagroda krajowa dla produktów 
tradycyjnych, których na Pomo-
rzu mamy już zarejestrowanych aż 
99. Daje nam to drugie miejsce w 
kraju. Wyprzedza nas tylko woje-
wództwo śląskie ze 101 produktami. 
Konkurs Perła 2009 odbywał się w 
dwóch etapach: wojewódzkim i kra-
jowym. Pierwszy miał miejsce w re-
gionach. W naszym województwie 

Perły
Pomorza
Podczas zakończonych niedawno targów 
Polagra-Food Polska Izba Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego przyznała dorocz-
ne Perły – nagrody przyznawaną za naj-
lepsze tradycyjne produkty spożywcze. 

odbył się w maju, 
podczas Pomorskie-
go Święta Produk-
tu Tradycyjnego w 
Gdańsku Oliwie. 
Organizatorem był 
marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Jan Kozłowski 
oraz Polska Izba Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego. Podczas fina-
łów regionalnych jury  nominowało 
produkty do nagród, które następ-
nie wzięły udział w wielkim finale 
podczas targów żywnościowych w 
Poznaniu. Pod względem liczby no-
minowanych produktów z Pomorza 
– aż 8 producentów – Pomorskie 
również było krajowym liderem! 
Po długich obradach i degusta-
cjach ogólnopolskie jury przyzna-

ło Perły 2009 czworgu pomorskim 
producentom. W kategorii „Pro-
dukt” prestiżowe statuetki odebrali: 
- Bernadeta Puzdrowska za śledzia po 
kaszubsku – hylyng opiekany z cebulą, 
- Dagmara Mazurek za żurawinę mer-
mecką i żurawinówkę po mermecku, 
- przedstawiciele spółki Fungo-
pol za borowiki marynowane. 
W kategorii „Potrawa” komisja kon-
kursowa nagrodziła Andrzeja Ław-
niczaka z PHU Billar za dorsza po 
gdyńsku z bobem na boczku.   (ipra)

Dagmara Mazurek otrzymała kolejne wyróżnienie z żu-
rawinę mermecką i żurawinówkę po mermecku, których 
osobiście można skosztować w Mermecie k/Lubichowa
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Grupa Grimaldi z siedzibą w Neapo-
lu, operuje w sektorze promów pasa-
żerskich pod trzema markami: Gri-
maldi Lines - operująca na szlakach 
zachodniego morza śródziemnego, 
Minoan Lines ( Adriatyk i Morzu 
Egejskim) oraz Finnlines operująca 
na szlakach Morza Bałtyckiego.
Grupa Grimaldi została wybrana 
jako najlepsza firma o zasięgu świa-
towym w roku 2009 spośród opera-
torów sektora pasażersko - promo-
wego przez jury w skład którego 
weszło dziesięć znamienitych oso-
bistości ze świata transportu mor-
skiego m. in.  sekretarz generalny 
International Maritime Organisation 
(IMO) Efthimios Mitropoulos. Jury 
nagrodziło Grupę za poczynione 
inwestycje oraz wyniki uzyskane w 
sektorze pasażerskim, zarówno na 
szlakach krajowych jak i międzyna-

rodowych.
W 2008 roku Grupa była szczegól-
nie aktywna, inwestując ponad 300 
milionów euro w budowę dwóch 
największych na morzu śródziem-
nym promów wycieczkowych – sio-
strzanych jednostek - Cruise Roma 
i Cruise Barcelona. Zakończyła też 
proces przejęcia większościowych 
udziałów w Minoan Lines, firmy 
przodującej na szlakach adriatyc-
kich. W roku 2009 Grupa otworzyła 
nowe pasażerskie połączenia na mo-
rzu śródziemnym, umocniła swoją 
dominującą pozycję w Finnlines, 
firmie będącej liderem w morskim 
transporcie ro/pax pomiędzy Fin-
landią, Polską, Niemcami, Szwecją 
i Rosją jak też kontynuowała inwe-
stycje w nowe promy wycieczkowe 
dla Minoan Lines. 
Ceremonia odbyła się w Londynie 8 

września podczas wieczornej gali w 
hotelu Royal Lancaster. 
- To wybitne osiągnięcie dla Gru-
py – zauważył Emanuele Grimaldi, 
współzarządzający dyrektor Grupy 
-. Jesteśmy zaszczyceni, że nasza 
polityka inwestycyjna mająca na 
celu rozwój europejskiego trans-
portu morskiego dla pasażerów z 
„niskokosztową filozofią” bazującą 
na wygodzie zapewnianej przez naj-
wyższej jakości promy nowej gene-
racji, otrzymała tą nagrodę. Nagroda 
Lloyds List Global Awards otrzyma-
na w tak trudnej kategorii do której 
zaliczani są też operatorzy statków 
wycieczkowych, to dodatkowy bo-
dziec stymulujący nas do ciągłej po-
prawy zrównoważonego transportu 
morskiego pasażerów, w aspekcie 
zarówno ekonomicznym jak i ochro-
ny środowiska.                            (A)

Grimaldi – najwyższa jakość
Włoska grupa operująca pod trzema markami promowymi – Grimaldi 
Lines, Minoan Lines i Finnlines – został w Neapolu nagrodzona GLOBAL  
AWARD LLOYDS LIST w prestiżowej kategorii Cruise & Ferry. Nagroda 
powołana przez londyńską gazetę Lloyds List mająca na celu wyróżnie-
nie liderów w sektorze transportu morskiego.

Do Grupy Grimaldi należą również linie FINNLINES, które w czerwcu uruchomiły połączenia z Gdyni do 
Travemunde oraz Helsinek.
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Ministerstwo Infrastruktury przekazało na ręce Jerzego 
Włudzika - wójta gminy Kosakowo, na terenie której poło-
żona jest Baza Lotnicza Babie Doły, dokumenty zezwalają-
ce na przekazanie w formie darowizny lub użyczenia nie-
ruchomości terenów lotniska wojskowego w użytkowanie 
na potrzeby lotniska cywilnego. Tym samym zakończył się 
I etap procedur formalnych, rozstrzygających o dalszych 
losach Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo, wspólnego, 
ambitnego przedsięwzięcia obu samorządów. 

W uroczystości ze strony władz cen-
tralnych wzięli m.in. udział Minister 
Obrony Narodowej Bogdan Klich, 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Skarbu Państwa Jan Bury oraz Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie In-

frastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, 
a także Wojewodowie, Marszał-
kowie i Prezydenci Miast, Prezesi 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Pol-
skiej Agencji Żeglugi Powietrznej i 
Agencji Mienia Wojskowego. Gdy-

nię reprezentował wiceprezydent 
Bogusław Stasiak oraz prezes spółki 
Port Lotniczy Gdynia Kosakowo - 
Janusz Stateczny. Podobne decyzje 
odebrało także kilkunastu wojewo-
dów, marszałków i prezydentów. 

Lotnisko 
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Janusz Stateczny – prezes spółki Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo i Je-
rzy Włudzik – wójt gminy Kosakowo prezentują zgodę Ministerstwa Skar-
bu na przekazanie terenów lotniska na potrzeby lotnictwa cywilnego.

- Podsumowujemy dziś okres przy-
gotowań do przekazania obiektów 
lotniskowych nowym właścicielom 
- powiedział Minister Infrastruktury 
Cezary Grabarczyk. - Dzięki dobrej 
współpracy między trzema resortami 
(infrastruktury, obrony narodowej i 
skarbu państwa), doprowadziliśmy 
do tego, co nie udało się kilku wcze-
śniejszym rządom. 
Według ministra Grabarczyka roz-
wój Polski lotniczej jest inspirowa-
ny w dużej mierze przez samorządy 
lokalne.
- Możemy wreszcie przystąpić do 
etapu realizacji projektu, który ma 
ogromne znaczenie dla rozwoju nie 
tylko Gdyni i Kosakowa, ale dla 
całej trójmiejskiej metropolii – po-
wiedział Expressowi Biznesu Jerzy 
Włudzik. - Obecnie trwają procedu-
ry przejmowania terenów lotniska 
wojskowego. Jednocześnie został 
ogłoszony przetarg na studium bu-
dowy lotniska. Mam nadzieję, że do 
2012 roku lotnisko gotowe będzie 
na przyjmowanie pierwszych cywil-
nych samolotów. 
W sierpniu br. roku po wizycie de-
legata UEFA Petera Hampsona i 
przedstawicieli krajowego komitetu 
organizacyjnego EURO 2012. Stan 
techniczny lotniska określono jako 
bardzo dobry i  trafiło ono na oficjal-
ną listę obiektów wspierających naj-

Do sprzedania mam dobrą, położoną w centrum Redy, partnerską placówkę bankową zlokalizowaną 
w centrum handlowym, obok dużego marketu. Lokal usytuowany jest na parterze, przystosowany do 
obsługi osób niepełnosprawnych, posiada witrynę i reklamy na zewnątrz. Jest to  placówka partnerska 
z jednym z wiodących banków w Polsce, przewidziana do obsługi dwustanowiskowej. Placówka nie 
różni się wyglądem od oddziałów bankowych i była wyposażana przez firmy obsługujące bank. Na 
dzień dzisiejszy placówka obsługuje już ponad 1000 klientów, wykonując dziennie średnio około 100 
operacji, w tym wpłaty, transfer środków pieniężnych za pośrednictwem Western Union oraz  sprze-
daż produktów bankowych takich jak: kredyty detaliczne, konta osobiste, karty kredytowe, lokaty 
terminowe, kredyty hipoteczne, konta firmowe, kredyty firmowe.  Bank (franczyzodawca) wprowadza 
cały czas nowe produkty bankowe do sprzedaży w sieci partnerskiej, jak również zapewnia wyposaże-
nie komputerowe i wsparcie informatyczne, oraz nie ingeruje w wysokość prowizji za opłaty. W cenę 
wliczone jest pełne umeblowanie i wyposażenie wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi. Płatność po 
uzyskaniu zgody banku dla nowego partnera i po załatwieniu cesji umowy najmu. Możliwość rozsze-
rzenia działalności o kantor itp.. Kontakt telefoniczny pod nr: 601-371-811. 

bliższe futbolowe Mistrzostwa Eu-
ropy. Włodarze Gdyni są pewni, że 
lotnisko cywilne znacznie zwiększy 
się atrakcyjność miasta w oczach in-
westorów oraz ułatwi ruch, a co za 
tym idzie zwiększy ruch turystycz-
ny. 
- To podstawowe plusy tego projek-
tu – uważa  Bogusław Stasiak, wice-
prezydent Gdyni do spraw inwesty-

cyjnych. Prognozy pokazują, że już 
w 2011 roku z połączeń lotniczych 
w Trójmieście skorzystać będzie 
chciało 3 mln osób. To mówi samo 
za siebie. Na chwilę obecną możemy 
ruszać z projektem przystosowania 
lotniska do celów cywilnych. Jest tam 
przecież gotowa potężna infrastruk-
tura, pozwalająca na lądowania sa-
molotów.                                  (AP)
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Dzięki swoim walorom: przyrodni-
czym, kulturowym i turystycznym 
jest coraz chętniej odwiedzana przez 
turystów z Polski i z zagranicy.
Największą osobliwością geogra-
ficzną Gminy jest Mierzeja Rewska 
zwana „Szpyrk-iem”, która rozdziela 
ciepłe wody od strony Pucka i bar-
dziej słone, chłodniejsze od strony 
Gdańska. Szeroki u nasady na 40 – 50 
m Szpyrk wyłania się z morza niemal 
na 1 km. Po jednej stronie cypla (tzw. 
zawietrznej) nawet przy bardzo sil-
nym wietrze pozostaje pas gładkiej, 

Raj nie tylko dla surferów
Wiejska gmina przemysłowo – rolno – turystyczna usy-
tuowana nad wodami Zatoki Puckiej i Gdańskiej, w pół-
nocno-wschodniej części województwa pomorskiego, 
która łącznie zajmuje terytorium 50 km2 powierzchni, 
co czyni ją jedną z najmniejszych nadmorskich gmin.

Kosakowo gmina

Rewski Cypel – zwany z kaszubska Szpyrkiem to prawdziwy raj dla 
surferów, którzy ściągają tu z całej Polski
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niewzburzonej wody. Jest to wyma-
rzone miejsce do uprawiania wind- i 
kitesurfingu, zarówno przez osoby 
zaawansowane, jak i początkujące. W 
tutejszych szkółkach można nauczyć 
się tych sportów oraz wypożyczyć 
sprzęt. 
Miłośnicy przyrody, także odnajdą u 
nas coś ciekawego. Na terenie Gminy 
znajduje się rezerwat przyrody Me-
chelińskie Łąki, a także „Czapliniec”, 
w którym gniazdują, będące pod ścisłą 
ochroną Czaple Siwe. Jest to najwięk-
sze nad Zatoką Pucką i wybrzeżach 
gdańskich stanowisko zagrożonego 
gatunku - mikołajka nadmorskiego. 
W letnie dni, wioska rybacka - Rewa 
zaczyna tętnić życiem. Na tutejszych 
plażach można zażywać słonecznych 
i wodnych kąpieli. Dla amatorów wy-
praw podwodnych, także znajdzie się 
tu coś godnego uwagi. W okolicach 
Rewy spoczywają na dnie wraki. 
Niewątpliwą atrakcją jest Ogólnopol-
ska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza 
wraz z Krzyżem Morskim. Od 2004r. 
co roku w Alei wmurowywane są 
nowe tablice upamiętiające Zasłużo-
nych Ludzi Morza.
Mechelinki to ostoja ciszy i spokoju. 
Tu turyści mogą z bliska przyjrzeć 
się pracy Rybaków i zaopatrzyć się w 
świeżą rybkę prosto z sieci. 
Gmina Kosakowo to nie tylko plaża i 
morze. W Mostach i Dębogórzu znaj-

dują się stadniny koni, które posiadają 
szeroką ofertę usług. Jest tu również 
szereg ścieżek spacerowo-rowero-
wych. Każde sołectwo posiada ogól-
nodostępne boiska sportowe i place 
zabaw dla dzieci.
Wypoczynek urozmaicają imprezy 
wakacyjne, festyny rodzinne i inte-

gracyjne oraz wydarzenia sportowe, 
w których turyści mogą aktywnie 
uczestniczyć. 
IT: Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Kosakowie
Rewa ul. Morska 56 
tel./fax (058) 620-06-95 
www.kosakowo.pl/gokis

Dla takich widoków warto odwiedzić Rewę

Jak pięknie położona jest Gmina Kosakowo widać najlepiej z lotu ptaka



28

Dzięki otwarciu nowej części han-
dlowej gdyński Klif rozszerzył swo-
ją ofertę o 60 nowych salonów oraz 
wprowadził wiele marek niedostęp-
nych wcześniej na rynku trójmiej-
skim. Należą do nich m.in. Bagatt, 
Bandolera, Baldessarini,  Escada 
Sport, Furla, Gerry Weber, Matin-
ique, Partizia Pepe, Pinko, PlusIT, 
Pollini, Sisley, Stefanel, Undercol-
ors, Vera Mont. W gdyńskim Klifie 
są obecne także m.in. Apia, BGN, 

Camel Active, Emanuel Berg, Mar-
lboro Classics, MaxMara, Liu Jo, 
Pennyblack, Salamander, Tommy 
Hilfiger, Tru Trussardi, Venezia czy 
Wittchen. Wszystko po to, aby jesz-
cze lepiej zaspokajać oczekiwania 
swoich klientów.

Obok wielu marek modowych, 
Centrum Handlowe Klif Gdynia 
oferuje także biżuterię (m.in. Apart 
Exclusive, Swarovski, W.Kruk), ze-

garki (m.in. Noble Place, N.Nagel, 
Time Trend), artykuły wyposażenia 
wnętrz (m.in. Almi Decor, DUKA, 
home&you, Rosenthal Germany, 
Villeroy&Boch) oraz perfumy i ko-
smetyki dla zdrowia i urody (m.in. 
Douglas, Sephora, L”Occitane, 
Rossmann). Tę ofertę doskona-
le uzupełniają sklepy z artykułami 
sportowymi (m.in. Adidas, Henri 
Lloyd, Puma), dziecięcymi (m.in. 
Baby Holiday, Mothercare, Sanetta), 

Gdyński Klif w nowej odsłonie
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Gdyński Klif w nowej odsłonie

Centrum Handlowe Klif 
Gdynia przy Al. Zwycięstwa 
w Gdyni to obowiązkowy 
punkt zakupowych szla-
ków nie tylko mieszkańców 
Trójmiasta, ale także tury-
stów, urlopowiczów i ludzi 
biznesu. Od maja br. Cen-
trum Handlowe Klif  Gdynia 
powiększone jest o nową 
część handlową oraz czte-
ropoziomowy zadaszony 
parking. Centrum obecnie 
kryje pod swoim dachem 
150 sklepów polskich i mię-
dzynarodowych  marek.

sprzętem elektronicznym, książkami 
i płytami (Empik, Notabene, Kom-
putronik, RTV-Euro-AGD), a także 
liczne punkty usługowe i delikatesy 
BOMI. Nic więc dziwnego, że dzię-
ki tak rozbudowanej i kompleksowej 
ofercie, gdyński Klif postrzegany 
jest jako trójmiejskie centrum mody 
i stylu. 

W przerwie między zakupami klien-
ci gdyńskiego Klifu chętnie odwie-

dzają ulokowane na terenie centrum 
kawiarnie i restauracje, a wśród nich 
nowootwartą Japońską Restaurację 
Hana Sushi oferującą dania kuchni 
Kraju Kwitnącej Wiśni oraz kawiar-
nie coffeeheaven, Empik Cafe, Nice 
Ice i lodziarnię Grycan.
Aby zapewnić swoim klientom 
możliwość komfortowego parko-
wania samochodów, w Klifie czeka 
na nich 1200 miejsc parkingowych 
na zadaszonym, czteropoziomowym 

parkingu, z którego klienci centrum 
mogą korzystać bezpłatnie.

Wyjątkowa oferta modowych marek, 
najnowsze kolekcje, niepowtarzalna 
atmosfera oraz najwyższa jakość 
obsługi klienta sprawiają, że gdyń-
ski Klif od lat cieszy się uznaniem 
nawet wśród najbardziej wymagają-
cych klientów. 

Centrum Handlowe 
Klif Gdynia zaprasza!



30

Ekran ledowy jest zainstalowany 
w Sopocie przy skrzyżowaniu Al. 
Niepodległości i ulicy 3 Maja. Jest 
najlepszy już przez sam fakt, że jest 
największą tego typu instalacją w 
mieście. Jak dowodzą  badania ob-
raz ruchomy jest ośmiokrotnie lepiej 
zapamiętywany niż obraz statyczny, 
a dynamiczny ruch utrwala się o 
wiele bardziej niż tekst czy komuni-
katy dźwiękowe. 
W zasięgu sopockiego ledu codzien-
nie znajduje się ponad 100 tysię-
cy osób. Taka reklama daje więc 
nieograniczone możliwości dzięki 
multimedialnemu przekazowi dyna-
micznych obrazów. Reguły oddzia-
ływania telebimów na nasze zmysły 
od dawna są stosowane w świecie 
reklamy i kreowania wizerunku. Ko-
lejny plus to miesięczny koszt kam-
panii reklamowej, który jest niższy 
niż na tradycyjnych billboardach. 
Zaczyna się od raptem 400 zł netto.  
Wielkoformatowe ekrany diodowe 
od wielu lat funkcjonują na całym 
świecie, spełniając rolę najskutecz-
niejszego medium w przekazywaniu 
informacji i docieraniu do klienta. Są 
doskonałym multimedialnym sposo-
bem zaprezentowania firmy, produk-
tu czy usługi. Można je zobaczyć w 
stolicach i największych miastach 

Ta reklama 
wpada w oko 
Ma powierzchnię prawie 25 metrów kwadratowych i codzien-
nie ogląda go ponad 100 tysięcy osób. Ekran ledowy w So-
pocie to nieograniczone możliwości dzięki multimedialnemu 
przekazowi dynamicznych obrazów. 

całego świata. Dzięki zastosowaniu 
najnowszych technologii, wyświe-
tlany materiał może być w każdej 
chwili modyfikowany, dając nieogra-
niczone możliwości. Poza spotami 
reklamowymi na ekranie pojawiają 
się informację o pogodzie, ważnych 
informacjach ze świata oraz tych, 

którymi żyje nasz region. 
Sopocki led jest w zasięgu Twojej 
firmy, a jeśli chcesz skorzystać z 
atrakcyjnej oferty wyślij zapytanie 
pod adres e-mail media-led@wp.pl 
lub zadzwoń pod numer 724-637-
373. 

(TM)

Wielkoformatowe ekrany diodowe od lat są jedną z najskuteczniej-
szych form reklamy na świecie.
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Jedna ma przekątną 58, a druga 65 
cali. Oba oferują imponujące, do 
złudzenia rzeczywiste wrażenia na 
dużym ekranie dzięki wysokiej roz-
dzielczości ruchomych obrazów, 
znakomitemu kontrastowi oraz re-
produkcji kolorów.
Dwa nowe duże modele plazmowe o 

rozdzielczości Full HD zaprezento-
wał Panasonic. Olbrzymie wyświe-
tlacze, pozwalające zanurzyć się w 
obrazie, sprawiają, że nowe modele 
V10 mogą konkurować z najnowo-
cześniejszymi kinami pod względem 
jakości zapewnianej rozrywki. 
Seria V10 charakteryzuje się god-

Ważąc zaledwie 1,27 kg N140 jest 
najlżejszym urządzeniem w swojej 
klasie. Urządzenie zapewnia krysta-
licznie czysty obraz i filmy wysokiej 
rozdzielczości dzięki doskonalej ja-
kości ekranu LED, który zapewnia 
ostrzejszy, jaśniejszy obraz bez efek-
tu lustra. N140 wyposażony został w 
szybką kartę 802.11bg/n, urządzenie 
posiada także wewnętrzny mikrofon 

oraz złącze do podłączenia słu-
chawek, tak aby stale po-
zostawać w kontakcie ze 
wszystkimi wykorzystu-

jąc telefonię VoIP. A do tego 
trzy porty USB, Bluetooth 

oraz czytnik kart. Dzięki moż-
liwości ładowania poprzez port 
USB nie musimy już martwić 

się, że wykorzystywane 
przez nas urządzenie 
przestanie działać – 

łatwo jest bowiem ła-
dować np. telefon czy odtwarzacz 
plików MP3, co ciekawe nawet jeśli 
netbook jest wyłączony. 

Samsung prezentuje: 

netbook N140
Światowy lider rynku elektroniki i IT zaprezentował model netbooka N140. Trwa-
łość pracy baterii oraz ultra lekka waga i stylowe wzornictwo to jego główne atuty. 
Jedna bateria może zagwarantować pracę nawet do 11 godzin. 

Plazmy 
mocnych 
wrażeń

nym uwagi kontrastem dynamicz-
nym, światło z każdego piksela, 
czy to na środku ekranu czy na 
jego obrzeżach, jest regulowane, 
co pozwala uzyskać równomierny 
rozkład jasności na całym ekranie 
oraz szereg innowacyjnych funkcji 
sieciowych; po pierwsze funkcję 
VIERA CAST, która daje dostęp do 
niektórych treści internetowych jed-
nym kliknięciem przycisku, po dru-
gie VIERA Link, które umożliwia 
obsługę urządzeń podłączonych do 
telewizora, jak choćby aparatów cy-
frowych LUMIX czy przenośnych 
odtwarzaczy płyt Blu-ray. 
Nowe telewizory będą dostępne na 
rynku w  czwartym kwartale tego 
roku w cenach około 22 000 zł (TX-
P58V10) i 27 000 zł (TX-P65V10). 
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Przedstawiamy nowy artystyczny 
aparat DMC-GF1 w płaskiej obudo-
wie z rodziny aparatów cyfrowych 
nowej generacji LUMIX. 
Lumix DMC-GF1 to 
trzeci model z rewo-
lucyjnej serii aparatów 
cyfrowych z wymienną 
optyką. Oferuje szeroki 
zestaw funkcji, zapew-
nia bezkompromisową ja-
kość zdjęć i cechuje się wyjątkową 
łatwością obsługi i fotografowania. 
GF1 wykorzystuje wszystkie zalety 

aparatu systemowego, aby zapew-
nić najwyższą jakość obrazu. DMC
-GF1 może rejestrować zarówno 
żywe fotografie, jak i płynne filmy. 

Obsługuje zaawansowa-
ny format AVCHD Lite, 
który nadaje się idealnie 

do rejestrowania dłu-
gich filmów o wysokiej 
rozdzielczości oraz do 

współpracy z innymi urzą-
dzeniami audio-video. Może też 
nagrywać filmy w formacie Motion 
JPEG, który zapewnia wyższą zgod-

ność z komputerami PC. 
Oprócz licznych funkcji, które po-
magają początkującym użytkowni-
kom w robieniu zdjęć, jest również 
wyposażony w kilka unikatowych 
mechanizmów, takich jak miernik 
ekspozycji, podgląd przesłony oraz 
podgląd szybkości migawki w wi-
doku na żywo. Kilka akcesoriów, 
w tym wizjer z podglądem na żywo 
sprawia, że fotografowanie staje się 
bardziej zabawne, a zarazem oferuje 
użytkownikowi więcej możliwości 
artystycznej ekspresji. 

Lumix DMC-GF1
Smukły artysta

Firma Apple zaprezentowała nową 
linię iPodów touch, oddając w ręce 
użytkowników świetnego iPoda, 
kieszonkowy komputer i doskona-
łą przenośną konsolę do gier, z do-
stępem do ponad 75 000 aplikacji, 
zgromadzonych w Apple App Store. 
Najnowszy iPod touch jest wyposa-
żony w rewolucyjny interfejs użyt-
kownika  Multi-Touch, 3.5-calowy 
panoramiczny wyświetlacz, moduł 

Apple przedstawia: nowa linia iPodów touch
Wi-Fi, bluetooth oraz wbudowany 
przyspieszeniomierz i głośnik - a 
wszystko to w wyjątkowo cien-

kiej, metalowej obudowie, która do-
skonale mieści się w kieszeni. iPod 

touch jest teraz dostępny 
w 3 wersjach: z pamięcią 
8GB, 32GB oraz 64GB. 
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Trójmiejski autosalon
Od wielu lat z dużym powodzeniem w targi motoryzacyjne odbywają się w 
różnych miastach Polski – Lublinie, Olsztynie czy Bydgoszczy w tym roku 
pierwszej edycji autosalonu doczekał się Gdańsk. I Trójmiejskie Targi Mo-
toryzacyjne na terenie hal wystawienniczych Międzynarodowych Targów 
Gdańskich zorganizowali wspólnie Agencja Medium i Dziennik Bałtycki. 

Trójmiejski autosalon odbył się w 
dniach 19-20 września. Jest to je-
dyna do tej pory w Trójmieście im-
preza motoryzacyjna, która wejdzie 

na stałe do kalendarza targowego 
MTG. Tegoroczne targi odbyły się 
pod hasłem „Wszystkie marki w 
jednym miejscu”. 

Targi miały na celu przedstawienie 
zwiedzającym najnowszej oferty 
rynku motoryzacyjnego przez po-
morskie salony i dilerów samocho-

dów, motocykli, skuterów, quadów, 
ale również oferty towarów i usług 
innych firm z branży motoryzacyj-
nej. Nie zabrakło atrakcji. Na przy-
kład fani żużla mogli odwiedzić 
stoisko klubowe LOTOS Wybrzeże 
Gdańsk, gdzie z bliska podziwiać 
można było wspaniałe maszyny i 
kupić klubowe gadżety. Specjalne 
pokazy ratownictwa medycznego 
zaprezentowała grupa ratowników.
Targom od strony medialnej patro-
nują poza Dziennik Bałtycki, Radio 
Złote Przeboje oraz portale Wirtual-
na Polska i Trójmiasto.pl. Patronem 
honorowym wydarzenia jest Prezy-
dent Miasta Gdańska Paweł Adamo-
wicz.                                       (Ajot)
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